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Zápis č. 27 

z jednání Komise životního prostředí 

Rady města Přerova 

ze dne 1. června 2017 

 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Alice Kutálková 

Jana Dostálová 

RNDr. Josef Chytil, Ph.D. 

Ing. František Hudeček 

 

RNDr. Václav Karabina  

RNDr. Ludmila Landsmannová  

Lukáš Zahradník 

Omluveni: 

Tomáš Navrátil 

Ing. Václav Závěšický  

  

  

 

Hosté:  

Pavel Košutek, náměstek primátora statutárního 

města Přerova 

Ing. Vladimír Holan, člen Rady města Přerova 

RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí 

Mgr. Miroslava Švástová, vedoucí oddělení 

ochrany ŽP a památkové péče 

 

 
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu jednání. 

2. Projednání variant řešení sáčků na psí exkrementy – Ing. Kutálková. 

3. Informace z jednání KŽP při Radě Olomouckého kraje – Ing. Kutálková. 
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4. Postup dle „Vnitřního předpisu č. 3/2017 o posuzování návrhů na kácení stromů“. 

5. Projednání termínů jednání KŽP ve druhém pololetí 2017 – Ing. Kutálková. 

6. Různé. 

 

Ad1)  

Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho 

řádném svolání a usnášeníschopnosti. Konstatovala, že námitky proti minulému zápisu nebyly 

vzneseny. Přivítala hosty a nechala schválit program jednání. 

Pro/6-Proti/0-Zdržel se/0 

Na jednání komise se dostavila paní RNDr. Ludmila Landsmannová. 

 

Ad2) Projednání variant řešení sáčků na psí exkrementy – Ing. Kutálková.  

Ing. Kutálková vyzvala jednotlivé členy komise k prezentaci jejich názorů na téma s požadavkem 

na doporučení některé z minule navržených variant: 

1. Balíček 50 ks sáčků každému, kdo zaplatil poplatek za psa předat balíček při zaplacení. 

2. Balíček 50 ks sáčků každému majiteli psa (osobní odběr nebo doručit). 

3. Balíček 50 ks sáčků každému majiteli psa na každého psa (osobní odběr nebo doručit). 

4. Balíček 500 ks sáčku x vylosovaným respondentům ankety, osvětový leták s anketou obdrží 

každý majitel psa. 

5. Pilotní projekt, ve vytypované lokalitě (lokalitách) budou instalovány stojany se sáčky (např. po 

třech měsících vyhodnotit) 

Pan Zahradník: V5, doporučil oblasti Hranickou, Pod skalkou + Trávník + Lagunu. 

Paní Dostálová: V5, doporučila místní části – Žeravice náves. 

RNDr. Chytil: V2. 

RNDr. Landsmannová: V5, doporučila místní části. 

RNDr. Karabina: V2. 

Ing. Závěšický: V3. 

Ing. Kutálková: V5, doporučila oblasti Michalov + TGM a pěší zóna. 

-  Mgr. Švástová uvedla, že v rodinné zástavbě chybí odpadkové koše (např. ul. Tyršova, 

Teličkova). 

- Ing. Kutálková doporučila rozmístění obyčejných sáčků z důvodu nižších nákladů oproti 

rozložitelným, upozornila na potřebu „výchovné“ kampaně, nesmí se zapomenout uvést, že je třeba 

nosit svoje sáčky a nespoléhat jen na umístěné na koše. Další vhodná oblast by byla i ta, kde již jsou 

držáky na sáčky v minulosti umístěné technickými službami. Úkolem by bylo vytipovat konkrétní 

koše v určených lokalitách  + vyčíslit provoz na 3 měsíce (Odbory majetku a STAV/ŽP). Vlastní 

provedení pak TSMP. Průběžná kontrola městskou policií, vyhodnocení (srovnání objemů vysávání 

exkrementů v období před a po instalaci sáčků a rychlost „mizení“ sáčků) – TSMP. Po vyhodnocení 

pilotního projektu by se zvážil další postup. 
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Ad3)  Informace z jednání KŽP při Radě Olomouckého kraje – Ing. Kutálková. 

Předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková informovala o průběhu hodnocení zaregistrovaných 

žádostí v dotačních programech  č.1 Na pomoc začínajícím včelařům a č. 3 Podpora zájmových 

spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství. 

Dále podala stručný výtah z prezentace Spolku Odpady Olomouckého kraje – „Společné nakládání 

se směsným komunálním odpadem s koncovkou energetického využití v Olomouckém kraji“. 

Přednesla i aktuální informace z jednání Rady Olomouckého kraje týkající se problematiky 

životního prostředí a zasedání Komise Rady Asociace krajů pro chytré regiony, energetiku a životní 

prostředí. 

 

Ad4)  Postup dle „Vnitřního předpisu č. 3/2017 o posuzování návrhů na kácení stromů“. 

- RNDr. Juliš na úvod připomněl historii vzniku předpisu. 

- Ing. Kutálková po diskuzi přidělila návrhy na kácení zájemcům o jednotlivé oblasti. Požádala o 

vypracování posouzení a zaslání organizačnímu pracovníkovi v termínu do 15.08.2017. Návrhy a 

rozdělení jsou přílohou zápisu. 

- Organizační pracovník informoval o návrzích na kácení, připravených Odborem majetku, které 

zaslal e-mailem členům komise. Vyjádření veřejnosti ani stanoviska výborů místních částí nebyla 

předána. Stromy ke kácení jsou dle vnitřního předpisu označeny žlutou barvou. Zašle doporučený 

jednotný postup pro zpracování hodnocení spolu s návrhem na rozdělení. 

 

 Ad5) Projednání termínů jednání KŽP ve druhém pololetí 2017 – Ing. Kutálková. 

Bez připomínek, termíny v příloze zápisu. 

 

Ad6) Různé. 

-  RNDr. Karabina doplnil k minulému zápisu podrobnosti, týkající se bodu v různém takto: V 

Olomoucké ulici na pravé straně před benzinovým čerpadlem SLOVNAFT okolo parcel 

356,355,354 a 353 projektuje ČEZ pokládku kabelové přípojky při které dojde podle 

zpracovaného návrhu k likvidaci zeleně cca 30 vzrostlých stromů. 

- RNDr. Chytil zaslal v předstihu podklad do bodu různé o problematice „Vodních lyží na 

Laguně“. Vyjádřil názor, že oficiálně měl být záměr předložen k projednání v KŽP, před 

projednáváním v orgánech města. Detailní informaci o záměru poskytl pan náměstek Košutek, 

shrnul, jaká souhlasná stanoviska měla Rada k dispozici. 

- Ing. Závěšický navrhl, aby se správci zeleně vážně zaobírali problematikou likvidace "plevele" 

na ošetřovaných zpevněných plochách přírodě bližšími způsoby (např. použití horké vody místo 

herbicidu Roundup). Navrhl požádat o stanovisko správce zeleně a odbor majetku. 

- Ing. Kutálková přednesla stížnost občanky města Přerova paní M.V. na neutěšený stav 2 sakur 

před mateřskou školou na ulici Jasínkova a suchý strom před vchodem na ul. Interbrigadistů 11. 

Mgr. Švástová následně informovala, že Odbor stavebního úřadu a ŽP, oddělení ochrany ŽP a 

památkové péče obdržel dne 09.05. a 22.05.2017 z Odboru majetku města oznámení o kácení 

1ks sakury a l ks břízy v uvedených lokalitách. Kácení těchto dřevin vzal orgán ochrany přírody 

na vědomí.   

 

Příští jednání komise bude ve čtvrtek 07.09.2017 od 16:00 hod. 

  

V Přerově 1. června 2017 

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek 
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……………………….                                                                     ………………………. 

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková   

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 

Přílohy:   

1. Prezenční listina (pouze v listinné podobě). 

2. Návrh na kácení 2017 – rozdělení členům. 

3. HARMONOGRAM jednání Komise životního prostředí II. pololetí 2017 

 

Rozdělovník: 

Elektronickou poštou 

členové komise  + 

Rada města Přerova 

tajemník MMPr 

vedoucí odborů 

ostatní přítomní 

 

V listinné podobě 

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci 


